
 االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌّٕب٘ؼخ اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ

 اػزّلد ٚػوػذ ٌٍزٛل١غ ٚاٌزظل٠ك ٚاالٔؼّبَ ثّٛعت لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ 

 1985وبْٔٛ األٚي/ك٠َّجو  10اٌّؤهؿ فٟ  40/64ٌألُِ اٌّزؾلح 

 إْ اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نٖ االرفبل١خ،

اٌزٟ ٠زؼٙل ف١ٙب ع١ّغ األػؼبء ثبرقبم رلاث١و ِشزووخ ِٕٚفوكح، ثبٌزؼبْٚ ِغ  إم رش١و إٌٟ أؽىبَ ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح

إٌّظّخ، ٌزؾم١ك االؽزواَ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ٚؽو٠برٗ األٍب١ٍخ ِٚواػبرٙب ثبٌَٕجخ ٌٍغ١ّغ كْٚ ر١١ّي ثَجت 

 اٌؼٕظو أٚ اٌغٌٕ أٚ اٌٍغخ أٚ اٌل٠ٓ،

اإلَٔبْ ٠ؼٍٓ أْ ع١ّغ إٌبً ٠ٌٛلْٚ أؽواها ِٚزَب٠ٚٓ فٟ  ٚإم رأفن فٟ اػزجبه٘ب أْ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق

اٌىواِخ ٚاٌؾمٛق. ٚأْ ٌىً شقض أْ ٠زّزغ ثغ١ّغ اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اإلػالْ كْٚ ر١١ّي 

 أل٠ّب ٍجت، ٚال ١ٍّب اٌؼٕظو أٚ اٌٍْٛ أٚ األطً اٌٛؽٕٟ،

شىبي اٌز١١ّي اٌؼٕظوٞ، رل٠ٓ اٌلٚي األؽواف فٟ رٍه ٚإم رالؽع أٔٗ ٚفمب ٌالرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمؼبء ػٍٟ ع١ّغ أ

االرفبل١خ ثٛعٗ فبص اٌزفولخ اٌؼٕظو٠خ ٚاٌفظً اٌؼٕظوٞ، ٚرزؼٙل ثّٕغ ٚؽظو ٚإىاٌخ ع١ّغ اٌّّبهٍبد اٌزٟ ٌٙب 

 ٘نا اٌطبثغ فٟ ع١ّغ ا١ٌّبك٠ٓ،

ّبهٍخ اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ ٚإم رالؽع أْ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح لل ارقند ػلكا ِٓ اٌمواهاد اٌزٟ رل٠ٓ ِ

األٌؼبة اٌو٠بػ١خ ٚأولد رأ١٠ل٘ب اٌزبَ غ١و اٌّشوٚؽ ٌٍّجلأ األ١ٌّٚجٟ اٌنٞ ٠مؼٟ ثؼلَ اٌَّبػ ثأٞ ر١١ّي ػٍٟ 

أٍبً اٌؼٕظو أٚ اٌل٠ٓ أٚ االٔزّبء ا١ٌَبٍٟ ٚثأْ ٠ىْٛ اٌزفٛق ٘ٛ اٌّؼ١به اٌٛؽ١ل ٌالشزوان فٟ األٔشطخ 

 اٌو٠بػ١خ،

إلػالْ اٌلٌٟٚ ٌّٕب٘ؼخ اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ اٌنٞ اػزّلرٗ اٌغّؼ١خ ٚإم رأفن فٟ اػزجبه٘ب أْ ا

، ٠ؤول ه١ٍّب ػوٚهح اٌمؼبء ػٍٟ اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة 1977وبْٔٛ األٚي/ك٠َّجو  14اٌؼبِخ فٟ 

 اٌو٠بػ١خ ػٍٟ ٚعٗ اٌَوػخ،

اٌّؼبلجخ ػ١ٍٙب، ٚإم رلهن ثٛعٗ فبص أْ ٚإم رش١و إٌٟ أؽىبَ االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌمّغ عو٠ّخ اٌفظً اٌؼٕظوٞ ٚ

االشزوان فٟ اٌزجبكالد اٌو٠بػ١خ ِغ فوق ِقزبهح ػٍٟ أٍبً اٌفظً اٌؼٕظوٞ ٠ؾوع ٠ٚشغغ ثظٛهح ِجبشوح 

 ػٍٟ اهرىبة عو٠ّخ اٌفظً اٌؼٕظوٞ ؽَجّب ػوفذ فٟ االرفبل١خ اٌّنوٛهح،

فظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ ٚرؼي٠ي ٚإم ٟ٘ ِظّّخ ػٍٟ اػزّبك ع١ّغ اٌزلاث١و اٌالىِخ إلىاٌخ ِّبهٍخ اٌ

 االرظبالد اٌو٠بػ١خ اٌل١ٌٚخ اٌمبئّخ ػٍٟ أٍبً اٌّجلأ األ١ٌّٚجٟ،

ٚإم رلهن أْ االرظبي اٌو٠بػٟ ثأٞ ثٍل ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ ٠ّضً رغبػ١ب ػٓ اٌفظً 

 بغال ِشوٚػب ٌغ١ّغ اٌؾىِٛبد،اٌؼٕظوٞ ٚكػّب ٌٗ، أزٙبوب ٌٍّجبكا األ١ٌّٚج١خ، ٚثنٌه ٠ظجؼ ش

ٚهغجخ ِٕٙب فٟ رٕف١ن اٌّجبكا اٌّغَلح فٟ اإلػالْ اٌلٌٟٚ ٌّٕب٘ؼخ اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ ٚرأ١ِٓ 

 اػزّبك رلاث١و ػ١ٍّخ فٟ ألوة ٚلذ ٌزؾم١ك رٍه اٌغب٠خ،

و٠بػ١خ ِٓ شأٔٗ أْ ٠فؼٟ إٌٟ ٚالزٕبػب ِٕٙب ثأْ اػزّبك ارفبل١خ ك١ٌٚخ ٌّٕب٘ؼخ اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌ

 رلاث١و أوضو فؼب١ٌخ ػٍٟ اٌظؼ١ل٠ٓ اٌلٌٟٚ ٚاٌٛؽٕٟ ثغ١خ اٌمؼبء ػٍٟ اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ،

 لل ٚافمذ ػٍٟ ِب ٠ٍٟ:

  1اٌّبكح 
 ألغواع ٘نٖ االرفبل١خ:

ح ِؤ١ٍَخ ثمظل رو١ٍـ )أ( ٠مظل ثزؼج١و "اٌفظً اٌؼٕظوٞ" ٔظبَ ٠ّبهً ف١ٗ اٌزفولخ ٚاٌز١١ّي اٌؼٕظو٠بْ ثظٛه

ِٚٛاطٍخ ١ٍطوح ِغّٛػخ ػٕظو٠خ ِٓ األشقبص ػٍٟ ِغّٛػخ ػٕظو٠خ أفوٞ ِٓ األشقبص ٚلّؼٙب ثظٛهح 

ِٕٙغ١خ، وّب ٘ٛ ِزجغ فٟ عٕٛة أفو٠م١ب، ٠ٚمظل ثزؼج١و "اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ" رطج١ك ا١ٌَبٍبد 

 اٌو٠بػ١خ ٍٛاء وبٔذ ٌٍّؾزوف١ٓ أٚ ٌٍٙٛاح، ٚاٌّّبهٍبد اٌزٟ ٠ٕزٙغٙب ِضً ٘نا إٌظبَ فٟ األٔشطخ

)ة( ٠مظل ثزؼج١و "اٌّوافك اٌو٠بػ١خ اٌٛؽ١ٕخ" أٞ ِوفك ه٠بػٟ ٠لاه ػّٓ إؽبه ثؤبِظ ه٠بػٟ ٠غوٞ رٕف١نٖ 

 رؾذ هػب٠خ ؽىِٛخ ٚؽ١ٕخ،

ء )ط( ٠مظل ثزؼج١و "اٌّجلأ األ١ٌّٚجٟ" ِجلأ ػلَ اٌَّبػ ثأٞ ر١١ّي ػٍٟ أٍبً اٌؼٕظو أٚ اٌل٠ٓ أٚ االٔزّب

 ا١ٌَبٍٟ، 

)ك( ٠مظل ثزؼج١و "اٌؼمٛك اٌو٠بػ١خ" أٞ ػمل ٠جوَ ٌزٕظ١ُ أٞ ٔشبؽ ه٠بػٟ أٚ اٌزو٠ٚظ اٌزغبهٞ ٌٙنا إٌشبؽ أٚ 

 أكائٗ، أٚ أٞ ؽمٛق َِزّلح ِٕٗ، ثّب فٟ مٌه فلِخ ٘نا إٌشبؽ اٌو٠بػٟ،

ظؼ١ل اٌٛؽٕٟ ثّب فٟ مٌه )٘ـ( ٠مظل ثزؼج١و "ا١ٌٙئبد اٌو٠بػ١خ" أ٠خ ِٕظّخ رشىً ٌزٕظ١ُ أٔشطخ ه٠بػ١خ ػٍٟ اٌ



 اٌٍغبْ األ١ٌّٚج١خ اٌٛؽ١ٕخ ٚاالرؾبكاد اٌو٠بػ١خ اٌٛؽ١ٕخ ٌٚغبْ اإلكاهح اٌو٠بػ١خ اٌٛؽ١ٕخ،

)ٚ( ٠مظل ثزؼج١و "فو٠ك" ِغّٛػخ ِٓ اٌو٠بػ١١ٓ إٌّظ١ّٓ ثغوع االشزوان فٟ األٔشطخ اٌو٠بػ١خ ٌّٕبفَخ 

 ِغّٛػبد ِٕظّخ أفوٞ،

اٌنوٛه ٚاإلٔبس اٌن٠ٓ ٠شزووْٛ فٟ األٔشطخ اٌو٠بػ١خ ػٍٟ أٍبً فوكٞ أٚ  )ى( ٠مظل ثزؼج١و "اٌو٠بػ١ْٛ" وً ِٓ

 عّبػٟ، ٚونٌه اٌّل٠وْٚ ٚاٌّلهثْٛ ٍٚبئو اٌّٛظف١ٓ اٌن٠ٓ رؼل ِٙبُِٙ أٍب١ٍخ ٌز١١َو ػًّ اٌفو٠ك.

  2اٌّبكح 
بٔزٙبط ١ٍبٍخ رل٠ٓ اٌلٚي األؽواف اٌفظً اٌؼٕظوٞ ثشلح ٚرزؼٙل، َِزؼٍّخ ع١ّغ اٌٍٛبئً إٌّبٍجخ ٚػٍٟ اٌفٛه، ث

 إلىاٌخ ِّبهٍخ اٌفظً اٌؼٕظوٞ ثغ١ّغ أشىبٌٗ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ.

  3اٌّبكح 
ال رَّؼ اٌلٚي األؽواف ثأٞ ارظبي ه٠بػٟ ِغ ثٍل ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ ٚرزقن اإلعواءاد إٌّبٍجخ ٌؼّبْ أال 

 ٠ىْٛ ١ٌٙئبرٙب ٚفولٙب اٌو٠بػ١خ ٚه٠بػ١١ٙب ِضً ٘نا االرظبي.

  4اٌّبكح 
اٌلٚي األؽواف ع١ّغ اٌزلاث١و اٌّّىٕخ ٌٍؾ١ٌٍٛخ كْٚ االرظبي اٌو٠بػٟ ثأٞ ثٍل ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ،  رزقن

 ٚرؼّٓ ٚعٛك ٍٚبئً فؼبٌخ ٌزؾم١ك اٌزم١ل ثٙنٖ اٌزلاث١و.

 5اٌّبكح 
ػ١خ روفغ اٌلٚي األؽواف رمل٠ُ أٞ َِبػلح ِب١ٌخ أٚ غ١و٘ب ِٓ أٔٛاع اٌَّبػلح اٌزٟ رّىٓ ا١ٌٙئبد أٚ اٌفوق اٌو٠ب

أٚ اٌو٠بػ١١ٓ ف١ٙب ِٓ االشزوان فٟ أٔشطخ ه٠بػ١خ فٟ ثٍل ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ، أٚ ِغ فوق أٚ ه٠بػ١١ٓ 

 ِقزبه٠ٓ ػٍٟ أٍبً اٌفظً اٌؼٕظوٞ.

  6اٌّبكح 
رزقن وً كٌٚخ ؽوف إعواءاد ِٕبٍجخ ػل ١٘ئبرٙب ٚفولٙب اٌو٠بػ١خ ٚه٠بػ١١ٙب اٌن٠ٓ ٠شزووْٛ فٟ أٔشطخ ه٠بػ١خ 

ظً اٌؼٕظوٞ أٚ ِغ فوق ه٠بػ١خ رّضً ثٍلا ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ، ٚرزؼّٓ ٘نٖ اإلعواءاد فٟ ثٍل ٠ّبهً اٌف

 ثٛعٗ فبص ِب ٠ٍٟ:

)أ( هفغ رمل٠ُ أ٠خ َِبػلح ِب١ٌخ أٚ غ١و٘ب ِٓ أٔٛاع اٌَّبػلح ألٞ غوع، إٌٟ ٘نٖ ا١ٌٙئبد ٚاٌفوق اٌو٠بػ١خ 

 ٚاٌو٠بػ١١ٓ،

 ء اٌو٠بػ١١ٓ إٌٟ اٌّوافك اٌو٠بػ١خ اٌٛؽ١ٕخ،)ة( رم١١ل كفٛي ٘نٖ ا١ٌٙئبد ٚاٌفوق اٌو٠بػ١خ ٚ٘ؤال

)ط( ػلَ رٕف١ن ع١ّغ اٌؼمٛك اٌو٠بػ١خ اٌزٟ رزؼّٓ أٔشطخ ه٠بػ١خ فٟ ثٍل ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ، أٚ اٌزٟ رؼمل 

 ِغ فوق أٚ ه٠بػ١١ٓ ِقزبه٠ٓ ػٍٟ أٍبً اٌفظً اٌؼٕظوٞ،

 ١خ فٟ ١ِلاْ اٌو٠بػخ ٍٚؾجٙب ُِٕٙ،)ك( ؽوِبْ ٘نٖ اٌفوق ٚ٘ؤالء اٌو٠بػ١١ٓ ِٓ األٍّٚخ أٚ اٌغٛائي اٌٛؽٕ

 )٘ـ( االِزٕبع ػٓ رٕظ١ُ اٍزمجبالد ه١ٍّخ رىو٠ّب ٌٙنٖ اٌفوق أٚ ٌٙؤالء اٌو٠بػ١١ٓ.

  7اٌّبكح 
رّزٕغ اٌلٚي األؽواف ػٓ ِٕؼ رأش١واد اٌَفو أٚ اٌلفٛي أٚ و١ٍّٙب ٌّّضٍٟ ا١ٌٙئبد اٌو٠بػ١خ أٚ أػؼبء اٌفوق أٚ 

 ً اٌفظً اٌؼٕظوٞ.اٌو٠بػ١١ٓ اٌن٠ٓ ٠ّضٍْٛ ثٍلا ٠ّبه

  8اٌّبكح 
رزقن اٌلٚي األؽواف ع١ّغ اإلعواءاد إٌّبٍجخ ٌؼّبْ ؽوك أٞ ثٍل ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ ِٓ ا١ٌٙئبد اٌو٠بػ١خ 

 اٌل١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ.

  9اٌّبكح 
ب ِٓ رزقن اٌلٚي األؽواف ع١ّغ اٌزلاث١و إٌّبٍجخ ٌّٕغ ا١ٌٙئبد اٌو٠بػ١خ اٌل١ٌٚخ ِٓ فوع ػمٛثبد ِب١ٌخ أٚ غ١و٘

اٌؼمٛثبد ػٍٟ ا١ٌٙئبد إٌّزَجخ اٌزٟ روفغ، ٚفمب ٌمواهاد األُِ اٌّزؾلح ٚأؽىبَ ٘نٖ االرفبل١خ ٚهٚػ اٌّجلأ 

 األ١ٌّٚجٟ، االشزوان فٟ أٌؼبة ه٠بػ١خ ِغ أٞ ثٍل ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ.

 10اٌّبكح 

ٌنٞ ٠مؼٟ ثؼلَ اٌز١١ّي، ٚثأؽىبَ . رجني اٌلٚي األؽواف ف١و َِبػ١ٙب ٌؼّبْ اٌزم١ل اٌشبًِ ثبٌّجلأ األ١ٌّٚجٟ ا1

 ٘نٖ االرفبل١خ.

. ٚرؾم١مب ٌٙنٖ اٌغب٠خ، رؾظو اٌلٚي األؽواف اٌلفٛي إٌٟ ثٍلأٙب ػٍٟ أػؼبء اٌفوق ٚاٌو٠بػ١١ٓ اٌن٠ٓ ٠شزووْٛ 2

أٚ اشزووٛا فٟ ِجبه٠بد ه٠بػ١خ فٟ عٕٛة أفو٠م١ب. وّب رؾظو اٌلفٛي إٌٟ ثٍلأٙب ػٍٟ ِّضٍٟ ا١ٌٙئبد اٌو٠بػ١خ 

اٌفوق اٌو٠بػ١خ ٚاٌو٠بػ١١ٓ اٌن٠ٓ ٠لػْٛ ثّجبكهح ُِٕٙ ١٘ئبد ٚفولب ه٠بػ١خ ٚه٠بػ١١ٓ ٠ّضٍْٛ ثشىً  ٚأػؼبء



هٍّٟ ثٍلا ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ ٠ٚشزووْٛ رؾذ ػٍّٗ. ٠ٚغٛى ٌٍلٚي األؽواف أ٠ؼب أْ رؾظو اٌلفٛي ػٍٟ 

ه٠بػ١خ ِغ ١٘ئبد أٚ فوق  ِّضٍٟ ا١ٌٙئبد اٌو٠بػ١خ أٚ أػؼبء اٌفوق، أٚ اٌو٠بػ١١ٓ اٌن٠ٓ ٠غوْٚ ارظبالد

ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ ٠ٚشزووْٛ رؾذ ػٍّٗ. ٠ٕٚجغٟ أال ٠ٕزٙه ؽظو اٌلفٛي ه٠بػ١خ أٚ ه٠بػ١١ٓ ٠ّضٍْٛ ثٍلا ٠

٘نا أٔظّخ االرؾبكاد اٌو٠بػ١خ اٌّؼ١ٕخ اٌزٟ رؤ٠ل اٌمؼبء ػٍٟ اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ، ٚأْ رطجك 

 ػٍٟ االشزوان فٟ األٔشطخ اٌو٠بػ١خ فمؾ.

د اٌو٠بػ١خ اٌل١ٌٚخ ثأْ ٠زقنٚا ع١ّغ اٌقطٛاد اٌّّىٕخ . رؾظو اٌلٚي األؽواف ِّض١ٍٙب اٌٛؽ١١ٕٓ فٟ االرؾبكا3

أػالٖ فٟ  2ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٍؾ١ٌٍٛخ كْٚ اشزوان ا١ٌٙئبد ٚاٌفوق اٌو٠بػ١خ ٚاٌو٠بػ١١ٓ اٌّشبه إ١ٌُٙ فٟ اٌفموح 

اٌّجبه٠بد اٌو٠بػ١خ اٌل١ٌٚخ، ٚرمَٛ ػٓ ؽو٠ك ِّض١ٍٙب فٟ إٌّظّبد اٌو٠بػ١خ اٌل١ٌٚخ، ثبرقبم وً اٌزلاث١و اٌّّىٕخ 

 ٌزؾم١ك ِب ٠ٍٟ:

)أ( ػّبْ ؽوك عٕٛة أفو٠م١ب ِٓ ع١ّغ االرؾبكاد اٌزٟ ال رياي رزّزغ ثبٌؼؼ٠ٛخ ف١ٙب، ٚونٌه ِٕغ عٕٛة أفو٠م١ب ِٓ 

 رغل٠ل ػؼ٠ٛزٙب فٟ أٞ ارؾبك ٍجك أْ ؽوكد ِٕٗ،

وع )ة( ٚفٟ ؽبٌخ االرؾبكاد اٌٛؽ١ٕخ اٌزٟ رزغبػٟ ػٓ اٌزجبكالد اٌو٠بػ١خ ِغ ثٍل ٠ّبهً اٌفظً اٌؼٕظوٞ، ف

عياءاد ػٍٟ ٘نٖ االرؾبكاد اٌٛؽ١ٕخ، رزؼّٓ ػٕل اٌٍيَٚ اٌطوك ِٓ إٌّظّخ اٌو٠بػ١خ اٌل١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ٚاٍزجؼبك 

 ِّض١ٍٙب ِٓ االشزوان فٟ اٌّجبه٠بد اٌو٠بػ١خ اٌل١ٌٚخ.

قبم . فٟ ؽبالد االٔزٙبوبد اٌظبهفخ ألؽىبَ ٘نٖ االرفبل١خ، رمَٛ اٌلٚي األؽواف، ػٍٟ ٔؾٛ ِب رواٖ ِالئّب، ثبر4

اإلعواءاد إٌّبٍجخ اٌزٟ رزؼّٓ ػٕل اٌٍيَٚ فطٛاد رٙلف إٌٟ اٍزجؼبك ١٘ئبد اإلكاهح اٌو٠بػ١خ اٌٛؽ١ٕخ اٌَّؤٌٚخ 

 فٟ اٌجٍلاْ اٌّؼ١ٕخ، ٚارؾبكارٙب اٌو٠بػ١خ اٌٛؽ١ٕخ، أٚ ه٠بػ١١ٙب، ِٓ اٌّجبه٠بد اٌو٠بػ١خ اٌل١ٌٚخ.

ثغٕٛة أفو٠م١ب ػٕلِب ٠زُ إٌغبء ٔظبَ اٌفظً اٌؼٕظوٞ . ٠زٛلف رطج١ك أؽىبَ ٘نٖ اٌّبكح، اٌّزظٍخ، ثظٛهح ِؾلكح، 5

 فٟ مٌه اٌجٍل.

  11اٌّبكح 
. رٕشأ ٌغٕخ ٌّٕب٘ؼخ اٌفظً اٌؼٕظوٞ فٟ األٌؼبة اٌو٠بػ١خ )٠شبه إ١ٌٙب ف١ّب ثؼل ثبٍُ "اٌٍغٕخ"( رزأٌف ِٓ 1

ال٘زّبَ ثٛعٗ فَّخ ػشو ػؼٛا ِّٓ ٠زظفْٛ ثبألفالق اٌؼب١ٌخ ٚاالٌزياَ ثبٌٕؼبي ػل اٌفظً اٌؼٕظوٞ، ِغ ا

فبص ثبشوان أشقبص مٚٞ فجوح فٟ إكاهح األٌؼبة اٌو٠بػ١خ، رٕزقجُٙ اٌلٚي األؽواف ِٓ ث١ٓ هػب٠ب٘ب ِغ 

 اال٘زّبَ ثزؾم١ك أػلي رٛى٠غ عغوافٟ ٚرّض١ً إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ اٌوئ١َ١خ.

ً كٌٚخ ؽوف أْ . ٠ٕزقت أػؼبء اٌٍغٕخ ثباللزواع اٌَوٞ ِٓ لبئّخ أٍّبء روشؾُٙ اٌلٚي األؽواف، ٠ٚغٛى ٌى2

 روشؼ شقظب ٚاؽلا ِٓ ث١ٓ هػب٠ب٘ب.

. ٠غوٞ االٔزقبة األٌٟٚ ثؼل ربه٠ـ ثلء ٔفبم ٘نٖ االرفبل١خ ثَزخ أشٙو. ٠ٚمَٛ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح ثزٛع١ٗ 3

هٍبٌخ إٌٟ اٌلٚي األؽواف لجً ِٛػل وً أزقبة ثضالصخ أشٙو ػٍٟ األلً ٠لػٛ٘ب ف١ٙب إٌٝ رمل٠ُ ِوشؾ١ٙب فٟ 

شٙو٠ٓ، وّب ٠مَٛ األ١ِٓ اٌؼبَ ثئػلاك لبئّخ ؽَت اٌزور١ت اٌٙغبئٟ ثأٍّبء ع١ّغ األشقبص اٌن٠ٓ رُ  غؼْٛ

 روش١ؾُٙ ػٍٟ ٘نا إٌؾٛ، ِغ موو اٌلٚي األؽواف اٌزٟ هشؾزُٙ، ٠ٚملَ ٘نٖ اٌمبئّخ إٌٟ اٌلٚي األؽواف.

ٌٟ ػملٖ فٟ ِمو األُِ اٌّزؾلح، ٚفٟ . ٠زُ أزقبة أػؼبء اٌٍغٕخ فٟ اعزّبع ٌٍلٚي األؽواف ٠لػٛ األ١ِٓ اٌؼبَ إ4

٘نا االعزّبع، اٌنٞ ٠زشىً إٌظبة اٌمبٟٔٛٔ ف١ٗ ثأوضو٠خ صٍضٟ اٌلٚي األؽواف، ٠ىْٛ اٌّوشؾْٛ اٌن٠ٓ ٠ؾظٍْٛ 

ػٍٟ أوجو ػلك ِٓ األطٛاد ٚػٍٟ األغٍج١خ اٌّطٍمخ ِٓ أطٛاد ِّضٍٟ اٌلٚي األؽواف اٌؾبػو٠ٓ ٚاٌّظٛر١ٓ ُ٘ 

 أػؼبء اٌٍغٕخ إٌّزقجْٛ.

. ٠ٕزقت أػؼبء اٌٍغٕخ ٌّلح أهثغ ٍٕٛاد، ث١ل أْ ِلح ػؼ٠ٛخ رَؼخ ِٓ إٌّزقج١ٓ فٟ االٔزقبة األٚي رٕمؼٟ فٟ 5

 ٔٙب٠خ ٍٕز١ٓ، ٠ٚمَٛ هئ١ٌ اٌٍغٕخ ثؼل االٔزقبة األٚي ِجبشوح ثبٔزمبء أٍّبء ٘ؤالء األػؼبء اٌزَؼخ ثبٌموػخ.

ػؼ٠ٛخ أؽل هػب٠ب٘ب فٟ اٌٍغٕخ ثزؼ١١ٓ شقض آفو . ًٌّٚء اٌشٛاغو اٌطبهئخ، رمَٛ اٌلٌٚخ اٌطوف اٌزٟ رٛلفذ 6

 ِٓ ث١ٓ هػب٠ب٘ب، ػٍٟ أْ ٠قؼغ مٌه ٌّٛافمخ اٌٍغٕخ.

 . اٌلٚي األؽواف َِؤٌٚخ ػٓ ِظبه٠ف أػؼبء اٌٍغٕخ ؽٛاي ل١بُِٙ ثٛاعجبرُٙ ف١ٙب.7

  12اٌّبكح 
و٠وا ػّب رزقنٖ ِٓ رلاث١و . رزؼٙل اٌلٚي األؽواف ثأْ رملَ إٌٟ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح، ٌٕظو اٌٍغٕخ، رم1

رشو٠ؼ١خ أٚ لؼبئ١خ أٚ إكاه٠خ أٚ رلاث١و أفوٞ إلػّبي أؽىبَ ٘نٖ االرفبل١خ فٟ غؼْٛ ػبَ ِٓ ثلء ٔفبم االرفبل١خ 

 ٚثؼل مٌه ِوح وً ػب١ِٓ. ٠ٚغٛى ٌٍغٕخ أْ رطٍت اٌّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌلٚي األؽواف.

و٠وا ػٓ أٔشطزٙب إٌٟ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح، ٠ٚغٛى ٌٙب . رملَ اٌٍغٕخ ٠ٍٕٛب، ػٓ ؽو٠ك األ١ِٓ اٌؼبَ، رم2

اٌزملَ ثبلزواؽبد ٚرٛط١بد ػبِخ ػٍٟ أٍبً كهاٍزٙب ٌٍزمبه٠و ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح ِٓ اٌلٚي األؽواف. ٚرٕمً إٌٟ 

 ١خ.اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٘نٖ االلزواؽبد ٚاٌزٛط١بد، ِشفٛػخ ثبٌزؼ١ٍمبد اٌزٟ لل روك ِٓ اٌلٚي األؽواف اٌّؼٕ



ِٓ ٘نٖ االرفبل١خ، ٚرملَ رٛط١بد ثبإلعواءاد اٌزٟ ٠زؼ١ٓ  10. روطل اٌٍغٕخ ثٛعٗ فبص رٕف١ن أؽىبَ اٌّبكح 3

 ارقبم٘ب.

. ٠لػٛ األ١ِٓ اٌؼبَ إٌٟ ػمل اعزّبع ٌٍلٚي األؽواف ثٕبء ػٍٟ ؽٍت أغٍج١خ اٌلٚي األؽواف، ٌٍٕظو فٟ ارقبم 4

نٖ االرفبل١خ، ٚفٟ ؽبٌخ ؽلٚس أزٙبن طبهؿ ألؽىبَ ٘نٖ ِٓ ٘ 10إعواءاد أفوٞ ثشأْ رٕف١ن أؽىبَ اٌّبكح 

 االرفبل١خ، ٠لػٛ األ١ِٓ اٌؼبَ إٌٟ ػمل اعزّبع ٌٍلٚي األؽواف ثٕبء ػٍٟ ؽٍت اٌٍغٕخ.

  13اٌّبكح 
. ٠غٛى أل٠خ كٌٚخ ؽوف أْ رؼٍٓ فٟ أٞ ٚلذ اػزوافٙب ثبفزظبص اٌٍغٕخ فٟ رٍمٟ ٚثؾش اٌشىبٚٞ اٌّزؼٍمخ 1

الرفبل١خ ٚاٌّملِخ ِٓ كٚي أؽواف أػٍٕذ أ٠ؼب ٘نا االػزواف، ٠ٚغٛى ٌٍغٕخ أْ رموه ِب ٠زؼ١ٓ ثؾبالد أزٙبن أؽىبَ ا

 ارقبمٖ ِٓ رلاث١و ِٕبٍجخ ثشأْ ٘نٖ االٔزٙبوبد.

ِٓ ٘نٖ اٌّبكح، أْ ٠ىْٛ ٌٙب ِّضً فٟ  1. ِٓ ؽك اٌلٚي األؽواف اٌزٟ للِذ ػل٘ب اٌشىٜٛ، ٚفمب ٌٍفموح 2

 رشزون ف١ٙب.ِلاٚالد اٌٍغٕخ ثٙنا اٌظلك، ٚأْ 

  14اٌّبكح 
 . رغزّغ اٌٍغٕخ ِوح ٚاؽلح ػٍٟ األلً وً ػبَ.1

 . رؼزّل اٌٍغٕخ إٌظبَ اٌلافٍٟ اٌقبص ثٙب.2

 . ٠ٛفو األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح ١٘ئخ أِبٔخ اٌٍغٕخ.3

 . رؼمل اعزّبػبد اٌٍغٕخ ػبكح فٟ ِمو األُِ اٌّزؾلح.4

 ٌٍغٕخ.. ٠لػٛ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌؼمل االعزّبع األٌٟٚ 5

 15اٌّبكح 

 األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح ٘ٛ اٌٛك٠غ ٌٙنٖ االرفبل١خ.

  16اٌّبكح 
 . ثبة اٌزٛل١غ ػٍٟ ٘نٖ االرفبل١خ ِفزٛػ فٟ ِمو األُِ اٌّزؾلح أِبَ ع١ّغ اٌلٚي، إٌٟ ؽ١ٓ ثلء ٔفبم٘ب.1

 . ٘نٖ االرفبل١خ فبػؼخ ٌزظل٠ك اٌلٚي اٌّٛلؼخ ػ١ٍٙب ٚلجٌٛٙب ٌٙب ٚأؼّبِٙب إ١ٌٙب.2

  17اٌّبكح 
 ثبة االٔؼّبَ إٌٟ ٘نٖ االرفبل١خ ِفزٛػ أِبَ وً اٌلٚي.

 18اٌّبكح 

. ٠جلأ ٔفبم ٘نٖ االرفبل١خ فٟ ا١ٌَٛ اٌضالص١ٓ اٌنٞ ٠ٍٟ ربه٠ـ إ٠لاع ٚص١مخ اٌزظل٠ك أٚ اٌمجٛي أٚ اٌّٛافمخ أٚ االٔؼّبَ 1

 اٌَبثؼخ ٚاٌؼشو٠ٓ ٌلٞ اٌٛك٠غ.

وً كٌٚخ طللذ ػ١ٍٙب أٚ لجٍزٙب أٚ ٚافمذ ػ١ٍٙب أٚ أؼّذ إ١ٌٙب ثؼل ثلء  . ٠جلأ ٔفبم ٘نٖ االرفبل١خ، ثبٌَٕجخ إ2ٌٟ

 ٔفبم٘ب، فٟ ا١ٌَٛ اٌضالص١ٓ اٌنٞ ٠ٍٟ ربه٠ـ إ٠لاع ٘نٖ اٌلٌٚخ ٌٍٛص١مخ ماد اٌظٍخ.

 19اٌّبكح 

وع أٞ ٔياع ٠ٕشأ ث١ٓ اٌلٚي األؽواف ثشأْ رف١َو االرفبل١خ أٚ رطج١مٙب أٚ رٕف١ن٘ب، ٚال ٠َٛٞ ثطو٠ك اٌزفبٚع، ٠ؼ

ػٍٟ ِؾىّخ اٌؼلي اٌل١ٌٚخ ثٕبء ػٍٟ ؽٍت اٌلٚي األؽواف فٟ إٌياع ٚثّٛافمزٙب اٌّشزووخ، إال إما ارفك األؽواف فٟ 

 إٌياع ػٍٟ أٍٍٛة آفو ٌٍز٠َٛخ.

  20اٌّبكح 
ُ . ٠غٛى أل٠خ كٌٚخ ؽوف أْ رمزوػ رؼل٠ال أٚ رٕم١ؾب ٌٙنٖ االرفبل١خ، ٚروفؼٗ إٌٟ اٌٛك٠غ، ٠ٚمَٛ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌأل1ِ

اٌّزؾلح ثٕبء ػٍٟ مٌه ثئثالؽ اٌلٚي األؽواف ثبٌزؼل٠ً أٚ اٌزٕم١ؼ اٌّمزوػ ٠ٚطٍت ِٕٙب إفطبهٖ ثّب إما وبٔذ رؾجن 

ػمل ِؤرّو ٌٍلٚي األؽواف ثغوع إٌظو فٟ اٌّمزوؽبد ٚاٌزظ٠ٛذ ػ١ٍٙب. ٚفٟ ؽبي رؾج١ن صٍش اٌلٚي األؽواف ػٍٟ 

ّؤرّو رؾذ هػب٠خ األُِ اٌّزؾلح، ٠ٚوفغ أٞ رؼل٠ً أٚ رٕم١ؼ رموٖ األلً ٌٙنا اٌّؤرّو، ٠لػٛ األ١ِٓ اٌؼبَ إٌٟ ػمل اٌ

 أغٍج١خ اٌلٚي األؽواف اٌؾبػوح ٚاٌّظٛرخ فٟ اٌّؤرّو إٌٟ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ٌٍّٛافمخ ػ١ٍٗ.

اف فٟ . رظجؼ اٌزؼل٠الد أٚ اٌزٕم١ؾبد ٔبفنح اٌّفؼٛي ثؼل ِٛافمخ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ػ١ٍٙب ٚلجٌٛٙب ِٓ اٌلٚي األؽو2

 ٘نٖ االرفبل١خ ثأغٍج١خ اٌضٍض١ٓ ٚفمب ٌإلعواءاد اٌلٍزٛه٠خ اٌقبطخ ثىً ِٕٙب.

. ٚػٕلِب رظجؼ اٌزؼل٠الد أٚ اٌزٕم١ؾبد ٔبفنح اٌّفؼٛي رغلٚ ٍِيِخ ٌٍلٚي األؽواف اٌزٟ لجٍزٙب، ِغ ثمبء اٌلٚي 3

 جٍزٗ.األؽواف األفوٜ ٍِيِخ ثأؽىبَ ٘نٖ االرفبل١خ ٚثأٞ رؼل٠ً أٚ رٕم١ؼ ٍجك ٌٙب أْ ل
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٠غٛى أل٠خ كٌٚخ ؽوف أْ رَٕؾت ِٓ االرفبل١خ ثئفطبه ِىزٛة ِٛعٗ إٌٟ اٌٛك٠غ. ٠ٚجلأ ٍو٠بْ ِفؼٛي ٘نا االَٔؾبة 

 ثؼل ٍٕخ ِٓ ربه٠ـ اٍزالَ اٌٛك٠غ ٌإلفطبه.

  22اٌّبكح 
ٚاٌظ١ٕ١خ ٚاٌؼوث١خ ؽوهد ٘نٖ االرفبل١خ ثَذ ٌغبد ه١ٍّخ ِزَب٠ٚخ فٟ اٌؾغ١خ ٟ٘ األٍجب١ٔخ ٚاإلٔى١ٍي٠خ ٚاٌو١ٍٚخ 

 ٚاٌفو١َٔخ.
 


